
برزخ پناهجویان برای ورود به »بهشت موعود« اروپایی 
بحران پناهجویان در اروپا که طی هفته های اخیر با کشف ده ها جسد در اتریش و همچنین غرق شدن های 
پیاپی قایق های متعلق به افراد پناهجو، ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته، کار را به جایی رسانده که 
دولت های عضو اتحادیه اروپا ناچار شده اند برای مقابله با آن اقدام به برگزاری نشست اضطراری این 
اتحادیه کنند. نگرانی کشورهای اروپایی از آن است که مسئله ورود پناهجویان به این قاره که تا پیش از این 

صفحه 4به عنوان امری عادی و مرسوم مطرح بود، در پی بروز ناامنی و بی ثباتی در کشورهای مختلف ...
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جاده مرگ مسدود شد

پشت پرده اختالفات 
عربستان و امارات

فعال عربستانی با نام مستعار »مجتهد« که به خاطر 
افشــای وقایع پشــت پرده خاندان حاکم ســعودی 
شهرت و هواداران بسیاری را در شبکه های اجتماعی 
کسب کرده، فاش کرد عربستان و امارات درخصوص 
نفوذ در جنوب یمن دچار اختالف شده اند و مقامات 
سعودی در تالش برای الحاق استان »حضر موت« 
یمن به عربستان هستند. وی نوشت: »شبه نظامیان 
عبد ربــه منصور هادی، رئیس جمهور مســتعفی و 

صفحه 4فراری یمن با پشتیبانی نیروها  ...

 اتصاالت »دکل« 
باز شد

اکنون چند ماهی است که از موضوع جنجالی دکل 
نفتی و گم شــدن آن می گذرد. دکلی که البته آنگونه 
که پیداســت گم هم نشده و اکنون در سواحل خلیج 
مکزیک در حال حفاری نفت است تا داغ ۸۴میلیون 
دالری آن بر سینه مســئوالن وزارت نفت بماند. بعد 
از آن که در ابتدای مطرح شدن این موضوع، برخی 
اطالعات درمورد اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر 
در پرونــده دکل نفتــی فورچیونا منتشــر شــد، طی 

صفحه 5هفته گذشته اسنادی جدید ...

 وعده تورم تک رقمی 
تا پایان کار دولت

علی طیب نیا وزیر اقتصاد امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران درباره تک رقمی شدن نرخ تورم تا پایان 
دولت یازدهم اظهار داشت: طبیعی است که وقتی از تورم 
باالی ۴۰درصد شروع کردیم در مراحل اولیه کاهش نرخ 
تورم کار ســاده تری بود و هرچقدر جلوتر می رویم و این نرخ 
کاهش می یابد کار سخت تر می شود. وی افزود: مشاهده 
می کنیــد که در ماه های اخیر کاهش نرخ تورم با ســرعت 
کمتری در حال انجام اســت اما طبیعی اســت با این روند   

صفحه 5برنامه ای که در حال حرکت هستیم ...

کشف ۸۱میلیون دالر 
داروی قاچاق 

ســرهنگ حســین رمضانی صبح امروز در نشست 
خبــری با اشــاره به عملیــات موفقیت آمیــز پلیس 
فتــا در ســطح بین الملــل اظهار داشــت: عملیات 
بین المللــی پانجی آ ۸ با محوریت ســازمان اینترپل 
و با مشــارکت ۱۱۵ کشــور دنیا در خردادماه ســال 
جــاری آغاز شــد و طی یــک هفته به انجام رســید 
و با حضــور مقتدرانه پلیــس فتا به عنــوان نماینده 
جمهوری اســالمی ایران با موفقیــت خاتمه یافت.

صفحه 6وی هدف از اجرای عملیات  ...

پیش به سوی صدرنشین 
ناشناخته

اگرچه راه ندادن تیم ملی به زمین تمرین ورزشــگاه 
شهید دستگردی به دلیل مشکالت مالی مسئله ساز 
شده و مشکالتی برای تیم ملی به وجود آورده است 
اما ملی پوشان می کوشــند با حفظ انگیزه تمرینات 
خــود را ادامــه دهند. تمریــن عصر دیــروز ناگهان 
به زمین شــماره یک ورزشــگاه آزادی منتقل شــد 
تا بهانــه ای برای کــی روش باقی نمانــد و تیم ملی 
با همان ضرباهنگ همیشــگی بــه کار خود ادامه 

صفحه 7دهــد. تمرینی کــه با شــادابی  ...

صفحه 3

مردم شهر علویجه توانستند کابوس شب و روزهایشان را مسدود کنند

به خاطر تندروی یک اقلیت 
محدود، دلسرد نشوید

کشف یک تخلف بعد از 12 سال و بایگانی چند صد 
تخلف دیگر! 

گویا قرار نیست پرونده زمین خواری در حیران از حاشیه های جنجالی به متن برسد؛ این را می شود از اخبار 
فراوانی که به نقل از مسئوالن مختلف درباره آن منتشر می شود دریافت؛ از اظهار نظر امثال رئیس سازمان 
اراضی کشور که گفته با پیگیری این پرونده، حدود دویست تخلف دیگر هم کشف شد یا حتی سخنان روز 

گذشته سخنگوی دستگاه قضا درباره آن که ماجرا را به دوازده سال قبل برگرداند. حجت االسالم غالمحسین 
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه که در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود میزبان اهالی رسانه بود، 

در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه حیران، سخنان خود را با سوال آغاز کرد و گفت: ساخت و 
صفحه 2صفحه 3صفحه 3سازهای صورت گرفته در این منطقه، از سال 82 آغاز شده و االن در سال 94 قرار داریم ... صفحه 3

آیت اهلل هاشمی رفســنجانی در دیدار وزیر امور 
خارجه، با تأکید بر اهمیت هنر دیپلماســی در 
مذاکرات سیاسی، از 
عملکرد وزارت 
امور خارجه، 

مخصوصا ...

مخاطب رئیس جمهور همه جریان های سیاسی است

قطــار یک ســویه، تحمل گرا نیســت
صفحه 2

صفحه 3

رییس سازمان بسیج مستضعفین 
تاکید کرد: دشــمنی ما با آمریکا 

عمیق است و ...

وکیل مدافــع مصطفــی تاج زاده 
گفت که پیگیــر آزادی موکلش 

با استناد به ماده ...

»ما چیزی را امضا نکرده ایم«. این 
حرف روحانی در نشســت خبری 

اخیرش بود ...

توانایی ساخت 
بمب اتم را 

داشتیم

تاجزاده اشد 
مجازات را 

گذراند 

امضاها مربوط 
به صورت  جلسه 

بوده است 


